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�
Inleiding

Baseline Twente wil zich inzetten voor duurzaamheid en bewustwording van de 
waterkwaliteit van de wateren in Twente en omgeving. In de regio zijn tientallen wateren 
die als recreatiemeren worden gebruikt. Deze meren kennen een grote biodiversiteit met 
honderden verschillende planten, vissen en andere dieren. Wereldwijd worden grote 
achteruitgang van deze biodiversiteit gerapporteerd, ook in ons land is dit voor veel 
wateren actueel. Zo is er in het Grevelingenmeer onder de 15 meter geen leven meer te 
bekennen. Onlangs heeft ook RTV Utrecht bericht over de dalende visstand van de 
Vinkenveense Plassen . De oorzaken zijn doorgaans moeilijk vast te stellen omdat een 1

goede referentie, of baseline, ontbreekt voor de diverse wateren van Nederland. 

Baseline Twente, wil met hulp van vrijwilligers, de waterkwaliteit vastleggen zodat er in 
de toekomst een referentie beschikbaar is. Er worden zowel zicht als 
temperatuurmetingen uitgevoerd, welk daarna beschikbaar gemaakt worden op de website 
van Baseline Twente. 

De focus van Baseline Twente is in de komende drie jaren om de organisatie op te zetten 
en met een groep vrijwilligers deze metingen periodiek uit te voeren. Ook leggen wij de 
focus op het vinden van donateurs om de benodigde materialen en voorzieningen te 
kunnen bekostigen.  

In het eerste jaar gaan wij alle voorzieningen opzetten om zo snel mogelijk met de 
metingen te kunnen starten. Denk hierbij aan de voorzieningen als website, stichting en 
bankzaken, maar ook de kosten van materiaal voor de meetstations. Het tweede en derde 
jaar zullen wij contact maken met locale media en onderzoeksinstellingen om ze attent te 
maken op het initiatief en de beschikbare meetdata. 

Duurzaamheid staat hoog op de agenda’s van locale politiek en wij zien hierin grote kansen 
om gezamenlijke projecten te starten. Hierbij kun je denken aan gerichte metingen met 
betrekking tot water kwaliteit, zoals de hoeveelheid zuurstof op diepte. Wij hebben het 
gezamenlijk doel om de achteruitgang in biodiversiteit te stoppen en deze voor de 
toekomst te waarborgen. 

 https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1571428/steeds-minder-vis-in-vinkeveense-plassen.html1

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1571428/steeds-minder-vis-in-vinkeveense-plassen.html
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1. Missie/visie

Baseline Twente is ontstaan als een lokaal initiatief van Project Baseline, a Global 
Underwater Explorers (GUE) initiative. Er is een vermoeden dat de waterkwaliteit 
veranderd en dit gevolgen heeft voor de biodiversiteit. Echter is er weinig tot geen 
referentiemateriaal beschikbaar om de huidige kwaliteit mee te vergelijken. Baseline 
Twente will deze referentie, of baseline, opzetten en onderhouden, om zo in de toekomst 
gefundeerde conclusies te kunnen trekken of de waterkwaliteit in regionale wateren. Wij 
willen hiermee het publiek in de regio opmerkzaam maken en hoe zij kunnen helpen om 
het onderwaterleven te beschermen voor toekomstige generaties. Ook willen wij, door alle 
meetgegevens beschikbaar stellen, onderzoek naar de ecologische stand stimuleren. 

1.2 Doelstelling

Het zonder winstoogmerk opzetten en onderhouden van een ‘Project Baseline’ in de 
wateren van Twente en omgeving. Het publiek bewust maken van ecologische 
ontwikkelingen en meer gedetailleerd wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. Dit 
wordt bewerkstelligt door periodieke metingen uit te voeren en deze publiekelijk 
beschikbaar te stellen. 

1.3 Strategie

Om de doelstellingen te behalen moet eerst de organisatie en voorzieningen worden 
opgezet. In de eerste helft van 2017 wordt dan ook besteed aan het opzetten van de 
stichting, bankzaken, infrastructuur voor het beheren van meetgegevens, website, en het 
opzetten van de meetstations in ’t Grasbroek in Bornerbroek. De meetstation zijn 
gefixeerde, duidelijk gemarkeerde punten, waar zicht en temperatuurmetingen worden 
uitgevoerd. In de tweede helft van 2017 worden vrijwilligers ingezet om periodiek 
metingen te verrichten op de verschillende meetstations waarvan de resultaten wordt 
toegevoegd in de database, die beschikbaar is op de website. 

Vanaf 2018 zullen wij locale media en onderzoeksinstellingen attent maken op onze 
activiteiten. Hierbij is het doel om naamsbekendheid te winnen en om gezamenlijke 
projecten met de onderzoekers op te starten. Hierbij zullen wij samen met de andere 
partijen kijken of onze activiteiten naar andere plassen in de regio moeten worden 
uitgebreid. 
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2. Huidige situatie

Op dit moment is Baseline Twente in de oprichtende fase. De stichting is net officieel 
opgericht en basale faciliteiten worden op dit moment net opgestart. Zo is er al een 
website online en is er begonnen met het werven van sponsoren voor bekostiging van de 
benodigde materialen. De eerste inventarisatie voor de kosten van de meetstations is 
uitgevoerd en na het ontvangen van de eerste donaties kunnen deze ook snel worden 
geproduceerd en geplaatst. Tot nu toe lopen alle ontwikkelingen op schema en voorzien 
wij, als wij sponsors vinden, een snelle plaatsing van de meetstations medio Juni.  

2.1 Activiteiten van de organisatie

De eerste focus ligt op het vinden van donateurs en sponsoren. Deze bijdragen zijn hard 
nodig om de initiële uitgaven te bekostigen, zoals oprichting, website en de materialen 
van de meetstations. De gehele organisatie werkt op basis van een groep actieve vrijwillige 
duikers, hierdoor kunnen de kosten tot een minimum worden beperkt. De metingen zelf 
worden ook in zijn geheel door vrijwilligers uitgevoerd. Echter hebben wij ook donateurs 
nodig die helpen met het bekostigen van de periodieke kosten zoals de bankzaken en 
webservices. 

Medio juni zullen een vastgesteld aantal (minimaal drie) meetstations geproduceerd en 
geplaatst worden in ’t Grasbroek te Bornerbroek. Op deze locaties wordt direct na 
plaatsing periodiek een zicht en temperatuurmeting uitgevoerd, welk aan de database op 
de website wordt toegevoegd. 

In de tweede helft van 2017 wordt ook gekeken naar een organisatie om de periodieke 
metingen te garanderen. Hiervoor worden afspraken gemaakt met de vrijwilligers van de 
organisatie. Dit wordt aan het eind van het jaar geëvalueerd zodat de organisatie 
eventueel kan worden aangepast en verbeterd. 

Vanaf 2018 worden locale media en onderzoeksinstellingen attent gemaakt op onze 
activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan regionale dagbladen zoals Tubantia of de 
Huis-aan-Huis krant. Ook de hogescholen en de Universiteit Twente worden aangeschreven 
en uitgenodigd voor een presentatie over onze activiteiten. Het eerste doel is om hiermee 
naamsbekendheid te winnen en eventueel meer donateurs om onze activiteiten uit te 
bereiden. Ten tweede willen wij samenwerking aan gaan de onderzoeksinstellingen om 
eventueel gerichte projecten op te starten. Hierbij kan worden gedacht aan periodiek 
proefmonsters nemen van water op verschillende dieptes. Een vergelijkbaar project is in 
2016 uitgevoerd in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-
KNAW) , genaamd Netlake, dat onder andere samen met Project Baseline Vinkeveen is 2

uitgevoerd. Dit project heeft ook landelijke aandacht gekregen door een artikel in NRC .3

 https://nioo.knaw.nl/nl/node/39222

 https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/31/amateurs-duiken-nu-ook-in-de-wetenschap-4032690-3

a1518880

https://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/31/amateurs-duiken-nu-ook-in-de-wetenschap-4032690-a1518880
https://nioo.knaw.nl/nl/node/3922
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3. Toekomst

Hoewel Stichting Baseline Twente begint met het monitoren van een enkele plas, kan dit in 
toekomst worden uitgebreid naar meerdere plassen uit de regio. Hiermee kan de 
waterkwaliteit tussen de verschillende plassen met elkaar worden vergeleken. Wij 
verwachten dat er ook een samenwerking wordt opgezet met de locale overheid en het 
waterschap. Stichting Baseline Twente levert concrete informatie over de waterkwaliteit 
en hierop kunnen beleidsmakers actie ondernemen. 

De wereldwijde klimaatverandering heeft grote gevolgen voor flora en fauna. Koraalriffen 
krimpen of sterven in zijn geheel af als direct effect hiervan. Of dit effect ook directe 
gevolgen heeft voor lokale wateren is onbekend. Op dit moment zien wij dat de 
wereldpolitiek aandacht krijgt om de opwarming van de aarde te beperken. Een voorbeeld 
is het Parijsakkoord om de uitstoot van broeigassen te beperken. Wij als stichting Baseline 
Twente zien hier zeker het voordeel van in en willen dan ook de rol invullen van 
informatieverstrekker.
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4. Organisatie

De stichting kent een overzichtelijke organisatiestructuur bestaande uit 2 lagen; het 
dagelijks bestuur en de vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn de belangrijkste mensen binnen 
onze stichting. Zij voeren de metingen uit en zorgen voor periodieke aanvoer van 
gegevens. Het bestuur staat dan ook in dienst van de vrijwilligers. Het bestuur onderhoudt 
contacten met zowel de vrijwilligers als de beheerders van de verscheidene plassen, en is 
verantwoordelijk voor een verantwoord financieel beleid en legt verantwoording af over 
haar activiteiten. Vrijwilligers zijn primair voor het voorbereiden en uitvoeren van de 
meetdagen. Daarnaast kunnen zij ingezet worden voor andere activiteiten zoals 
fondsenwerving, PR, of voorlichtingstaken. Deze neventaken vinden altijd plaats in overleg 
met en met instemming van de vrijwilliger.  

4.2 Dagelijks bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter  : dhr. Matthijs Holtkamp 
Penningmeester : dhr. Marco Lem 
Secretaris  : dhr. Dennis Bakhuis MSc. 

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn 
eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte 
van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie 
als bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het 
vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen 
bestaat het bestuur uit minimaal drie personen met gelijkheid van stemmen. Het bestuur 
vergadert minimaal 4x per jaar. Via de mail en telefonisch contact houden de 
bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op de hoogte. 

Er zal regelmatig overleg plaats vinden over de te volgen strategie en het afstemmen wie 
welke acties oppakt en uitvoert. De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder ander 
uit: 
- Overleg met verscheidene instanties, o.a. plasbeheerders, universiteiten en milieu 

instituten. 
- Financiële acquisitie (contact met sponsoren, partners, en vakgroepen. 
- PR en communicatie (naambekendheid, lokale en landelijke media, belanghebbenden) 
- Financieel beheer en overleg over bestedingen. 

4.2 Overzicht gegevens stichting

Stichting Baseline Twente is een stichting ingeschreven bij de kamer van koophandel onder 
het KvK nummer 68413203. 

Adres:  
Getfertsingel 210 
7513 GG  Enschede 

RSIN nummer 857429528 

Alle informatie wordt gepubliceerd op de website van Baseline Twente en kunnen door 
belangstellenden worden bekeken en gedownload. 
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5. Financiën 

De stichting stelt zich tot doel om de kosten zo laag mogelijk te houden en geen uitgaven te 
doen die niet bijdragen tot het algemeen nut. Dit wordt gerealiseerd door een groot deel van 
de kosten in natura te laten sponsoren. Denk hierbij aan voorbereiding en uitvoeren van 
metingen in de verschillende plassen door vrijwilligers. Hierdoor kunnen inkomende 
geldstromen maximaal benut worden voor het benodigde materiaal en het financieren van 
ICT infrastructuur.

Jaarlijks presenteert de stichting een begroting en een jaarverslag waarin de kosten en baten 
terug te vinden zijn.

5.1 Beheer en besteding van het vermogen

Stichting Baseline Twente is als ANBI stichting verplicht een administratie te voeren. Uit deze 
administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn 
betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de 
instelling. Hetzelfde geld ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de 
inkomsten en het vermogen van de instelling is. Graag benadrukken wij nogmaals dat de 
bestuurders van Stichting Baseline Twente zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen 
beloning maar slechts een vergoeding voor kosten die zij aantoonbaar hebben gemaakt in 
het kader van hun bestuurstaak voor de stichting. Er wordt streng op toegezien dat deze 
kosten zo beperkt mogelijk blijven. De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve 
van de uitvoering van de doelstelling van de stichting.

Aangezien er geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel geen overheadkosten, zodat de 
ontvangen gelden vrijwel geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed. 
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden door de 
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande 
uit, de resultatenrekening, de balans, en het jaarverslag over het betreffende boekjaar 
opgesteld. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken, keurt de stukken goed middels 
een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een 
overzicht hiervan gepubliceerd op de website. Als Stichting Baseline Twente ophoudt te 
bestaan is zij op grond van de statuten verplicht om een eventueel batig saldo te besteden 
overeenkomstig of in het verlengde van de doelstelling.


